
Financiële stimulansen:
welke, waar en hoe?

Webinar 3 – donderdag 4 juni 2020



Week van de webinar

• Sessie 1: Koop lokaal, het nieuwe normaal? 
(dinsdag 2 juni 2020)

• Sessie 2: Koop lokaal op de markt!
(woensdag 3 juni 2020)

• Sessie 3: Financiële stimulansen: welke, waar en hoe?
(donderdag 4 juni 2020)

• Sessie 4: Samen bouwen aan onze deelgemeenten
(vrijdag 5 juni 2020)



Welkom!

Vragen?

❑ Tijdens de sessie: via de openbare chat
❑ niet voor onderlinge chatberichten 

❑ Na de sessie: 
❑ zie contactgegevens einde presentatie
❑ slide met veel gestelde vragen (FAQ)
❑ presentaties worden via mail doorgestuurd en op website geplaatst 



COVID-19 heeft enorme gevolgen op de 
lokale economie, de welvaart en ons welzijn.

Geef lokale detailhandel en horeca opnieuw de 
zuurstof die zij verdienen!

Subsidiemogelijkheden 
voor Oost-Vlaamse besturen



Inhoud

❑ Subsidiemogelijkheden vanuit Europese overheid
▪ EFRO

❑ Subsidiemogelijkheden vanuit Vlaamse overheid
▪ Departement EWI
▪ Vlaanderen Circulair
▪ VLAIO

❑ Subsidiemogelijkheden vanuit Provincie Oost-Vlaanderen
▪ Team Economie
▪ Dienst Landbouw en Platteland



Subsidies vanuit Europa
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) heeft als doel de 
economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen 
voor evenwicht tussen de verschillende regio’s

Recente EFRO-oproep

Omwille van de corona is een nieuwe oproep gelanceerd voor de bevordering van 
een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen:

Smart Cities – Versterking lokale economie

Indieningsdatum: 14/08/2020 (vooraanmelding 30/06/2020)

Website: https://vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-
ontwikkeling/projectoproepen-efro/lopende

Contact: philippe.rousseau@vlaio.be, frederik.maertens@vlaio.be

https://vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling/projectoproepen-efro/lopende
mailto:philippe.rousseau@vlaio.be
mailto:frederik.maertens@vlaio.be


Subsidies vanuit Vlaanderen
Departement EWI (Economie, Wetenschap, Innovatie) – Programma 
Innovatieve Overheidsopdrachten

Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard € aan overheidsaankopen. Dit 
vertegenwoordigt een belangrijk economisch potentieel 

Wat? PIO – Publieke koopkracht als katalysator van innovatie

Doel?
❑ De werking van de Vlaamse publieke sector vernieuwen en innovatieve 

oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen
❑ Via innovatieve overheidsopdrachten i.s.m. ondernemingen en 

onderzoekscentra



Subsidies vanuit Vlaanderen
Departement EWI (Economie, Wetenschap, Innovatie) – Programma 
Innovatieve Overheidsopdrachten

Open oproep en thematische oproep:
❑ De projecten die vanuit Departement EWI worden begeleid, worden 

geselecteerd via een open oproep
Deze oproep staat open voor alle thema's en domeinen
Eerstvolgend indieningsmoment: 22 oktober 2020

❑ Daarnaast is er ook een thematische oproep voor overheden en publieke 
organisaties 
Voor dit jaar is dat Circulaire Economie en Energietransitie.
Eerstvolgend indienmoment: 15 december 2020

Website: www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
Contact: pio@ewi.vlaanderen.be

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
mailto:pio@ewi.vlaanderen.be


Subsidies vanuit Vlaanderen
VLAIO – Subsidie voor de heraanleg van bedrijventerreinen 

Wat? Subsidie voor voortrajecten, (her)ontwikkeling, (her)inrichting van 
bedrijventerreinen

Waarom? Ruimte creëren voor bedrijvigheid (ateliers, opslag, kantoren, starterscentra, 
kavels, enz.).

Voor wie? Publieke en private ontwikkelaars bedrijventerreinen, kan door steden en 
gemeenten worden aangevraagd

Bedrag: 

❑ voortraject (haalbaarheidsstudie, procesbegeleiding): max. 50% subsidie, 
plafond 200.000 € per terrein

❑ (her)aanleg: max. 50% - 70%  subsidie

Website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ontwikkeling-
en-herontwikkeling-van-bedrijventerreinen

Contact: ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/ontwikkeling-en-herontwikkeling-van-bedrijventerreinen
mailto:ruimtelijke.economie@vlaanderen.be


Subsidies vanuit Vlaanderen
Vlaanderen Circulair – Open Calls

Vlaanderen Circulair is trekker of partner van diverse projecten die de 
circulaire economie in de praktijk brengen

Voor de subsidies in 2020 is nog niets beslist. Blijf via de nieuwsbrief van 
Vlaanderen Circulair op de hoogte van eventuele subsidieopportuniteiten 

Website: https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call

https://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call


Provinciale tussenkomst om de 
lokale detailhandel en horeca te 
ondersteunen



Subsidie ter ondersteuning van lokale besturen voor de ontwikkeling 
van hun eigen detailhandels- en horecabeleid:

❑ ontwikkelen van een digitale portaalsite/informatiebron

❑ projecten die de ontwikkeling van een ondernemingsvriendelijk 
lokaal detailhandels- en horecabeleid stimuleren

❑ projecten die de collectieve belangen van de plaatselijke 
detailhandel en horeca promoten

De projecten kunnen tot 100 % betoelaagd worden. De projectsubsidie 
bedraagt maximum 10 000 EUR.

Aanvraag indienen tegen uiterlijk 15 oktober 2020 voor projecten uit 
te voeren in 2021.

Provinciale tussenkomst om de 
lokale detailhandel en horeca te 
ondersteunen



Subsidie ter ondersteuning van detailhandels-, middenstands- en 
horecaverenigingen voor projecten die betrekking hebben op de 
imagovorming, de professionalisering en de promotie van de lokale 
detailhandel en horeca

De projecten kunnen tot 100 % betoelaagd worden. De projectsubsidie 
bedraagt maximum 5 000 EUR

Aanvraag indienen tegen uiterlijk 15 oktober 2020 voor projecten uit 
te voeren in 2021

Adviesraad Lokale Economie (Ondernemersraad) is geen ‘vereniging’ 
en kan dus geen projectsubsidie aanvragen

Een Eva-Vzw opgericht binnen een stad/gemeente kan een 
projectaanvraag indienen als ‘vereniging’

Provinciale tussenkomst om de 
lokale detailhandel en horeca te 
ondersteunen



❑ enkel digitaal via de daartoe bestemde aanvraagformulieren 

❑ mailen naar detailhandel@oost-vlaanderen.be

❑ indienen tegen uiterlijk 15 oktober 2020 voor projecten uit te 
voeren in 2021

❑ reglementen en aanvraagformulieren

lokale besturen

detailhandels,-middenstands- en horecaverenigingen

Aanvragen provinciale projectsubsidie

mailto:detailhandel@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-lokale-besturen-ter-ondersteuning-van-de-detailhan.html
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-detailhandels---middenstands--en-horecavereniginge.html


Wat kan een lokaal bestuur 
ondernemen om het 

consumeren te versterken?



LOKAAL WINKELEN is het nieuwe 
normaal

Samenwerking
• Lokale besturen
• Detailhandelaars
• Horeca-uitbaters

IEDEREEN OP ÉÉN LIJN
SAMEN STERK!



Samenwerking tussen lokaal bestuur, detailhandelaars/horeca-uitbaters

❑ Cadeaubon en/of horecabon
▪ op papier/digitaal
▪ detailhandel, horeca, andere branches

❑ Spaarkaarten

❑ Kras en win-actie

❑ Handelsbeurs
lokale handelaars, horeca-uitbaters

❑ Welkomstbox
kennismaking met de lokale handel en horeca
▪ voor nieuwe burgers
▪ voor alle gezinnen

❑ Tewerkstelling in uw gemeente? Maak het lokale aanbod ook bekend bij 
de inkomende pendelaars/werkenden

Klanten binden



In de winkel:

❑ Persoonlijk contact met potentiële klanten via website maar 
ook fysieke winkel

❑ Hoge kwaliteit en service schept vertrouwen 

❑ Geef persoonlijk advies

❑ Spreek of schrijf duidelijke taal

❑ Maak gebruik van sociale media voor de verspreiding van het 
product of de dienst

❑ Storytelling – maak van uw klant ambassadeur

❑ Prikkel de zintuigen: breng sfeer in de winkel en presenteer 
producten of diensten aanlokkelijk. Verwijs naar voordelen en 
eventueel beperkingen

Klanten binden



❑ Bouwstenen voor onze winkelstad

❑ Gezinsfietstocht, fotofietstocht, …

❑ Maak kennis met de lokale handelaar
en zijn producten

❑ Ondersteun de lokale detailhandel in 
het straatbeeld en online

❑ De gezichten van stad/gemeente 
(handelaars/horeca-uitbaters)

❑ Kom eens zien naar mijn vitrien

❑ Koop lokaal en ontvang een 
receptenverhaal, Jan Praetstickeractie

Klanten binden: voorbeelden van acties 



❑ Uniforme en gezamenlijke
communicatie, uniek reclamebeeld, 
banners, boodschappentassen, 
stickers, …

❑ Visuele en digitale informatie 
winkel- en horeca-aanbod

▪ brochure, handelsgids
▪ boodschappentassen, …

▪ website, informatieborden
▪ sociale media, …

▪ lokaal informatieblad

▪ stadsapp 

❑ Stad/gemeente promoten als 
shoppingstad (filmpje)

Laat je hier inspireren

Communiceren

https://www.facebook.com/StadAalst/videos/2202128413187763/UzpfSTE1MTk4Nzg5OTg6MTAyMTc3NTk4MDE2OTYzMzE/


❑ We zetten detailhandel in de 
stad/gemeente … op de kaart

❑ Kaart met overzicht handel/horeca 
en gratis en betalende parkings

❑ Platform/nieuwsbrief lokaal
bestuur – handelaars/horeca

Communiceren



❑ Aanbieden webshop (lokaal of met verschillende gemeenten)

❑ Detailhandel en horeca in de kijker en online
Tip – zet maandelijks een handelaar/horeca-uitbater in de kijker

❑ Handelaars verbinden: actieplan ondernemers – communicatieplan
binnen een (fusie)gemeente

Communiceren – klanten binden



Communiceren – klanten binden

Shop lokaal

en promoot

lokale producten



Hier ligt vooral de klemtoon op SAMEN zijn we STERK

❑ De aanwezigheid van een Raad Lokale Economie is van groot 
belang. Deze raad bestaat o.a. uit handelaars, ondernemers, 

horeca-uitbaters van uw gemeente. Zij 
verdedigen de gezamenlijke belangen 
van deze doelgroep

❑ Organiseer spreekavonden en/of 
workshops met een netwerkmoment. 
Informeer en inspireer handelaars, horeca-
uitbaters en marktkramers over nieuwe 
verkooptechnieken, e-commerce, sociale 
media, …

Aanbod versterken en optimaliseren



Inspiratieavonden

❑ Promotie via Facebook (Gemeente Zelzate)
Lieven Van de Velde

❑ Digitale marketing (Unizo afdeling Denderleeuw )
Lieven Van de Velde

❑ Hoe geef je klanten een permanent WOW-gevoel? 
(Unizo afdeling Denderleeuw ) – Chris Delcroix

❑ Inspirerend verhaal over vallen en opstaan 
(Unizo afdeling Denderleeuw )
Eline De Munck en Bob Geraerts (BV Medialaan)

❑ Help! De fiscus staat voor mijn deur (Gemeente Wachtebeke)
Johan Vanderdonck, jurist bij A & B Partners, Oudenaarde

❑ Retail in Gent (Stad Gent)
Gino Van Ossel

❑ Consumententrends (Stad Gent)
Herman Konings

Aanbod versterken en optimaliseren



Inspiratieavonden (vervolg)

❑ F*ck digital, in 2020 communiceer je analoog in de winkel (Stad Gent)

❑ Ook bij Unizo kan je terecht voor het organiseren van workshops, 
vormingen, infosessies, … over diverse thema’s
Meer informatie: www.unizo.be

Aanbod versterken en optimaliseren

http://www.unizo.be/


❑ Trek retailers en speciaalzaken aan 
om het aanbod uit te breiden 
en meer consumenten aan te trekken

❑ Met passantentelling / handelaarsenquête / klantenbevraging 
kunnen winkelgebieden beoordeeld en structurele verbeteringen
doorgevoerd worden

Aanbod versterken en optimaliseren



Supercombiné (Mix & Match): dit staat voor een pittige combinatie van 
een nieuwe generatie ondernemers boordevol frisse ideeën met 
bestaande en ervaren ondernemers

Ondernemende jongeren met toffe ideeën hebben helaas niet altijd de 
plek waar ze hun producten of diensten kunnen aanbieden aan potentiële 
klanten. Daarom kunnen zij eventueel een plekje krijgen in een 
gevestigde zaak. Winkelstraten, winkelkernen krijgen zo een verrassende 
cocktail van jong talent en vakkundigheid

Laat je inspireren
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171119_03194584

Aanbod versterken en optimaliseren

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171119_03194584


Om nieuwe starters aan te trekken kan een acquisitiebrochure
aangemaakt worden samen met de ontwikkeling van een website 
“Start je eigen zaak in …”

Aanbod versterken en optimaliseren



❑ Personal Shopper: schakel eventueel BV’s in die consumenten 
begeleiden bij het shoppen

❑ Andere leuke
acties en
evenementen

Aanbod versterken en optimaliseren



Wat kan u als lokaal 
bestuur ondernemen 

om lokaal winkelen 
te prikkelen?



De fysieke winkel blijft een troef 
naast e-commerce

❑ Winkelstraten moeten compacter 
(kernafbakening), dynamisch en 
aantrekkelijk zijn

❑ Winkelstraten moeten een sterk DNA 
ontwikkelen. Om zich te 
onderscheiden moeten handelaars 
een gezamenlijke visie ontwikkelen

❑ Herinrichting dorpspleinen en 
winkelstraten

Winkelbeleving



❑ Naast de fysieke winkel is een webshop heel belangrijk

❑ Ken je klant door en door 

❑ Persoonlijke aandacht voor de consument met
specifieke wensen en behoeften is zeer belangrijk

❑ Ga in overleg voor flexibele openingstijden

❑ Beleving zorgt voor emotie en emotie doet kopen

❑ Etalages leegstaande panden voorzien van lokale
producten met adres aankooplocatie

❑ Handelskernen moeten goed bereikbaar zijn voor 
iedereen: jong, oud, haastige consument, de belever, 
minder mobiele mensen, …

❑ Bevlagging kernwinkelgebieden of andere opvallende issues

❑ Divers winkelaanbod met speciaalzaken

Winkelbeleving en het nieuwe 
winkelen



❑ Voorzie in winkel/wandelsignalisatie

❑ Vervang parkeerruimte door wacht- en wandelruimte

❑ Parkeergeleidingssysteem en sensibiliseringscampagne

❑ Visuele link tussen baanwinkels/toegangsstraten en het 
(de) kernwinkelgebied(en)

❑ Breng sfeer in de winkelstraten

❑ Bruisende (stad/gemeente)!

❑ Beleef stad/gemeente

❑ FUNSHOPPEN wordt RUNSHOPPEN SAFETY-SHOPPEN

Winkelbeleving



Doe mee aan evenementen van uw stad/gemeente. Zo creëer je 
naast de beleving in je winkel, een beleving in de winkelstraat. 
Dit zorgt voor een grotere aantrek van consumenten

Doelgroep: detailhandelaars, horeca-uitbaters en marktkramers 

❑ Fietsen, shoppen en consumeren
❑ Lente-, zomer-, herfst- of wintershoppen met een opkikkertje
❑ Themadagen (in de kijker): promotie lokale producten
❑ Koopavonden met een natje en een droogje
❑ Etalagewedstrijd, de mooiste etalage, …
❑ De beste detailhandelaar, horeca-uitbater, marktkramer
❑ Modeshow (waarbij zo veel mogelijk handelszaken worden 

betrokken)
❑ Lang leve de dorpswinkel en het -café
❑ ……

Evenementen



Steun de lokale detailhandel en horeca



Steun de lokale detailhandel en horeca



Steun de lokale detailhandel en horeca



Het is belangrijk dat consumenten lang kunnen genieten van een 
veelzijdig en aantrekkelijk winkelaanbod. Dagelijkse aankopen maar 
ook specialiteiten dicht bij huis kunnen kopen is comfortabel

Bekendmaking van de leegstaande handelspanden 

❑ via website stad/gemeente met alle nuttige 
informatie

❑ bestickering winkelpanden

❑ invullen door handelaars van buiten de kern, 
pop-up voor jonge starters, handelaars in spe, …

❑ versterken van handelskern via activatie, 
bv. Win je winkel

Leegstand

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil7Y3-6eTdAhVLJlAKHZEDB5kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.emmen.nu/nieuws/regio/464027/provincies-pakken-leegstand-winkels-aan.html&psig=AOvVaw3Z2oxM6A-wm9W3K1PRz2Rm&ust=1538468997237118


Een bruisende economische ruimte is gevarieerder dan alleen winkels. 
Daarom kunnen leegstaande panden ingevuld worden als:

❑ pop-up voor kunstenaars

❑ kantoren architecten, advocaten, 
❑ boekhouders, …

❑ praktijkruimte huisarts, 
kinesitherapie, logopedie, …

❑ openbare ruimten zoals ontmoetingsplaats, 
bibliotheek, klaslokaal, …

❑ kleine maakbedrijven, die door nieuwe 
technologieën zonder overlast kunnen 
produceren

Leegstand



Te grote winkelpanden

• ruimte delen met andere ondernemer(s)

• plaats rekken met goederen van andere ondernemers of laat een 
workshop doorgaan in uw zaak

• bedenk een bijkomende activiteit

• dorpspunt voor aanbieden diensten/producten

Etalages van leegstaande panden kunnen dienen om

• lokale producten te promoten

• creatieve handelaars die nog geen eigen zaak hebben hun 
producten/diensten voor te stellen

• aanbevelingen, mededelingen, stads- of gemeenteplan, 
aankondiging culturele evenementen, … bekend te maken

Start je zaak in …, Win je winkel, …

Leegstand



Vlaamse belastingsdienst – Vrijstelling onroerende voorheffing na 
verbouwing van een handelspand (vanaf aanslagjaar 2019)
❑ Vrijstelling voor 5 jaar

❑ Verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied
https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-onroerende-
voorheffing-na-verbouwing-van-een-handelspand-in-
kernwinkelgebied

❑ Verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied
https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-de-onroerende-
voorheffing-na-verbouwing-van-een-handelspand-in-een-
winkelarm-gebied

Locatus databestand

❑ Nieuwe branche: ‘Verbouw’

Leegstand

https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-onroerende-voorheffing-na-verbouwing-van-een-handelspand-in-kernwinkelgebied
https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-de-onroerende-voorheffing-na-verbouwing-van-een-handelspand-in-een-winkelarm-gebied


Raadpleeg hier

Inspiratieboek
“Detailhandel in uw gemeente!”

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/publicaties/brochure-inspiratieboek-detailhandel-in-uw-gemeente.html


De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een onderzoek uitgevoerd 
naar de stand van zaken van de openbare markten in onze 
provincie.

Wij hebben data verzameld rond de 
openbare markten (samenstelling van 
de markt, tijdstip, marktformule). 
Daarnaast zijn zowel de marktkramers 
als de marktbezoekers bevraagd.

Het resultaat van deze studie is samengevat in de brochure 
“De openbare markt in Oost-Vlaanderen” en kan digitaal
hier geraadpleegd worden.

Openbare markten

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/publicaties/brochure-openbare-markten.html
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/b08c996f-1ba9-4542-a136-c0d13b4c1df9/Brochure%20openbare%20markten.pdf


Doel? Met deze publicatie wensen we de samenwerking tussen 
marktkramers, detailhandelaars en horeca-uitbaters en het lokale 
bestuur te versterken

❑ opmaak van een verplicht marktreglement en marktplan (éénduidig 

format m.b.t. organisatie, assortimentsaanduiding, overname en stopzetting)

❑ marktleider/marktstructuur

❑ promotie van de wekelijkse markt

❑ bereikbaarheid, parking, …

Tips – Tevens worden aanbevelingen voorgesteld om de openbare 
markten innovatief en aantrekkelijk te maken voor jong en oud

❑ modernisering en vernieuwing aanbod

❑ productgarantie

❑ klantenkaart

Openbare markten



Detailhandel en horeca betrekken bij de openbare markten:

❑ maandelijks een lokale handelaar naar de markt brengen

❑ broodje van de maand

❑ ontbijt/lunch aanbieden 
op marktdag

❑ biertje van de maand

❑ volle spaarkaart heeft recht
op bon te verbruiken bij
detailhandel/horeca

❑ …

Openbare markten



Inlichtingen
Team Lokale Economie
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

tel. 09 267 86 84
detailhandel@oost-vlaanderen.be

www.oost-vlaanderen.be/detailhandel
www.oost-vlaanderen.be/koop-lokaal

Hou jullie gezond!

Samen maken we winkelen en recreëren opnieuw 

aangenaam in onze gemeenten

Pieter-Jan Fieremans, Kathy Gillis,

Liva Goedertier, Carlo Spillebeen

mailto:detailhandel@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/detailhandel
http://www.oost-vlaanderen.be/koop-lokaal


Provinciale tussenkomst voor 
projecten in de land- en tuinbouw



❑ Nieuw reglement sinds 1 mei 2020
▪ Vervangt reglementen ‘Proefprojecten in de land- en tuinbouw’ 

en ‘Voorbeeldprojecten duurzame ontwikkeling’

❑ Subsidie is bedoeld voor de uitvoering van innovatieve 
projecten in de land- en tuinbouw
▪ Heb je een vernieuwend idee dat de land- en tuinbouw kan 

versterken? Dan kan de Provincie je project ondersteunen

❑ Thema voor 2020 is 'Lokaal kopen en genieten’

❑ Doelgroepen
▪ Lokale besturen
▪ Vzw’s, feitelijke verenigingen, coöperatieve verenigingen

❑ Bedrag
❑ Minimaal 2.500 € en maximaal 25.000 €

Subsidie Innovatieve projecten 
in de land- en tuinbouw



❑ Enkele voorwaarden:
▪ aanvraag ten minste één maand voor de aanvang van het project

indienen.
▪ de aanvrager heeft zijn zetel en/of activiteiten op het grondgebied van 

de provincie Oost-Vlaanderen
▪ het project sluit aan bij het gekozen thema. Voor 2020 is 

dit 'Lokaal kopen en genieten’
▪ Het project heeft een maximale looptijd van 18 maanden

❑ Reglement, voorwaarden en aanvraagformulier:
www.oost-vlaanderen.be/landbouw - rubriek subsidies

❑ Inlichtingen: landbouw@oost-vlaanderen.be of tel. 09 267 86 79

Subsidie Innovatieve projecten 
in de land- en tuinbouw

http://www.oost-vlaanderen.be/landbouw
mailto:landbouw@oost-vlaanderen.be


❑ Stimulans voor initiatieven die het imago van de land- en 
tuinbouwsector versterken

❑ Reglement in herwerking!
▪ Uitbreiding doelgroepen (met lokale besturen) en hoger 

subsidiebedrag 
▪ Onder voorbehoud van goedkeuring door provincieraad, in werking 

vanaf 1 juli 2020

❑ Huidig reglement, voorwaarden en aanvraagformulier:
www.oost-vlaanderen.be/landbouw - rubriek subsidies

❑ Inlichtingen: landbouw@oost-vlaanderen.be of tel. 09 267 86 79

Subsidie 
Imagoversterkende initiatieven

http://www.oost-vlaanderen.be/landbouw
mailto:landbouw@oost-vlaanderen.be


Lokaal genieten van het platteland



❑ Via projectsubsidies
❑ Totale subsidiepot: 230.000 €

❑ Provincie wil gemeentebesturen ondersteunen die op een creatieve 
manier, samen met de lokale ondernemers en verenigingen, 
initiatieven opzetten om zoveel mogelijk mensen op een veilige 
manier te laten genieten van hun eigen buurt of streek
Bv. openbaar domein (tijdelijk) gebruiken voor een project ter ondersteuning van 
lokale ondernemers/horeca (uitbreiden terras, openluchtcafé)

❑ De subsidies willen financiële zuurstof geven aan 
gemeentebesturen en hun partners die ervoor zorgen dat de burger 
deze zomer op het platteland rust en herbronning maar ook veel 
leuke activiteiten kan ervaren

Provincie stimuleert lokaal 
genieten van het platteland



❑ Doelgroep
▪ Gemeenten binnen de provincie Oost-Vlaanderen (behalve 

groot- en centrumsteden Gent, Aalst en Sint-Niklaas) kunnen:
• deze middelen gebruiken voor eigen initiatieven of
• (gedeeltelijk) toewijzen aan lokale verenigingen, 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden … die deze 
initiatieven willen organiseren

❑ Bedrag
▪ 4.000 tot 10.000 € per gemeente

• afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen en de 
beoordeling door deputatie

• 100% van de ingebrachte kosten wordt gesubsidieerd

Provincie stimuleert lokaal 
genieten van het platteland



❑ Subsidieperiode
▪ Kosten gemaakt tussen 15 juni 2020 en 30 september 2020 

worden aanvaard

❑ Voorwaarden en procedure
▪ www.oost-vlaanderen.be/lokaal-genieten
▪ Dien je aanvraag in voor 1 juli 2020

• Inlichtingen
▪ platteland@oost-vlaanderen.be
▪ Tel. 09 267 86 61

Provincie stimuleert lokaal 
genieten van het platteland
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